
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hladovka,   

číslo 1/2015/1 z dňa 09.02.2015 

o podrobnejších podmienkach výrubu drevín 
 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Hladovke podľa § 6 ods.1 a § 4 ods.3 písm. h), zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení (ďalej len ako len „zákon 369/19990 Zb.“) vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „nariadenie“): 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

 

     (1) Účelom nariadenia je ochrana životného prostredia, predchádzanie krádežiam drevnej 

hmoty a upravenie postupu a povinností účastníkov pri  výrube drevín, vykonávaného na základe 

vydania rozhodnutia o súhlase na výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ako len „zákon 543/2002 Z.z.“)  v katastrálnom 

území obce Hladovka (ďalej len ako len „rozhodnutie“). 

 

     (2) Účastníkmi výrubu sa podľa tohto nariadenia rozumejú žiadateľ o výrub drevín (ďalej len 

ako len „žiadateľ“), právnické alebo fyzické osoby vykonávajúce vlastný výrub drevín (ďalej len 

ako len  „drevorubač“), Komisia pre ochranu životného prostredia Obecného zastupiteľstva 

v Hladovke (ďalej len ako len „komisia“) a Obec  Hladovka (ďalej len ako len „obec“). 

 

(3) Pre účely tohto VZN sa rozumejú dreviny rastúce v rámci zastavaného územia obce, dreviny 

rastúce za hranicami zastavaného územia obce, mimo lesného pôdneho fondu a mimo územia 

zaradeného do CHKO Horná Orava ak toto VZN a zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje 

inak. 

 

(4) Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje (podľa zákona č. 543/2005 Z.z.) 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité 

porasty s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2, 

b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 

130 cm nad zemou, ak rastu v záhradách a záhradkárskych osadách, 

c) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich 

výsadba uskutoční do 18 mesiacov  odo dňa ich vyrúbania, 

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe 

vzniku značnej škody na majetku (§ 125 trestného zákona) 

 

ČL. 2 

Postup a povinnosti účastníkov pred vydaním rozhodnutia 

 

1) Žiadateľ o výrub k žiadosti o vydanie rozhodnutia o súhlase na výrub drevín (viď príloha č.1), 

(ďalej len „žiadosť“) podanej obecnému úradu (spolu s viď. prílohou č. 2) podľa vyhl. č.24/2003 

Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, priloží: 

a) doklad potvrdzujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa bude výrub uskutočňovať, 

ak žiadateľ nie je jediným vlastníkom pozemku podľa ods.1 písm. a/, súhlas všetkých 

spoluvlastníkov s výrubom vyjadrený ich podpisom na žiadosti; ak je spoluvlastníkom Obec 

Hladovka, vyžaduje sa súhlasné uznesenie obecného zastupiteľstva, 

b) názov podnikateľského subjektu, ktorý bude výrub drevín uskutočňovať, ak výrub nebude 

uskutočňovať žiadateľ osobne, 

c) oprávnenou osobou v prípade nejasnosti s identifikovaním parciel geodetom vykonané 

a potvrdenie vyznačenia parcely, na ktorej sa bude výrub drevín uskutočňovať, 
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d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet , zdravotný stav poprípade 

obvod kmeňa alebo výmeru krovitého porastu a odôvodnenie žiadosti; 

 

2) Žiadateľ o výrub môže vykonať výrub len po jej predchádzajúcom vyznačení komisiou a 

vydaní rozhodnutia na výrub,  

 

3) K vyznačovaniu parcely, na ktorej sa bude výrub drevín uskutočňovať podľa ods.1 písm. 

b/nariadenia, prizve žiadateľ komisiu k vyznačovaniu drevín, ktorá svoju prítomnosť potvrdí na 

písomných dokladoch o vykonaní týchto úkonov uvedením mena člena komisie, dátumu a podpisu. 

Výmera parcely v m2 musí byť totožná s výmerou podľa listu vlastníctva.  

 

4) Stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce , sa na kmeni vyznačia, vo 

výške 130 cm jednotlivo nezmazateľným farebným znakom o priemere 5 cm a taktiež na 

koreňovom nábehu. 

 

5) Lokalizácia pozemku 

- identifikáciu prevedie žiadateľ na vlastné náklady, 

- geometrickým plánom s identifikáciou bodov v teréne, potvrdenie geodeta, že lomové body sú 

vyznačené v teréne hodnoverným spôsobom, 

- v prípade, že žiadateľ vie hodnoverne preukázať lomové body v teréne iným spôsobom /napr. 

GPS navigátor katastra/ a aj ostatný spoluvlastníci susedných pozemkov súhlasia s takto určenou 

hranicou. Hranica pozemku sa takto označí vo výške 130 cm nad zemou červeným nezmazateľným 

vodorovným znakom. 

 

6) Vyznačovanie stromov určených na výrub rastú mimo zastavaného územia obce zabezpečuje 

osoba poverená obcou v zmysle zákona o lesoch. 

 

7) Vyznačovanie stromov určených na výrub sa vykoná v prvú sobotu v mesiaci. 

 

8) Správny poplatok 10,- eur fyzická osoba, 100.- eur právnická osoba 

. 

 

Čl. 3 

Postup a povinnosti účastníkov po vydaní rozhodnutia (viď. príloha č. 4) 

 

1) Žiadateľ je po vydaní rozhodnutia, ktoré nadobudne právoplatnosť, povinný oznámiť obecnému 

úradu deň, kedy začne s výrubom drevín. Žiadateľ je tiež povinný oznámiť obci skončenie výrubu 

drevín.  

2) Žiadateľ je po vykonanej ťažbe povinný neodkladne vykonať opatrenia na zamedzenie šírenia 

biotických škodcov, zvyšky drevín uložiť, okolie ťažby upraviť a rozrušený povrch pôdy uviesť do 

pôvodného stavu. Kontrolou splnenia tejto povinnosti vždy vykoná komisia. 

3) Najmenej 24 hodín pred odvozom vyrúbaných drevín oznámi žiadateľ túto skutočnosť obci. 

Obec si vyhradzuje právo skontrolovať množstvo vyrúbaných drevín komisiou. 

4) O vykonanej kontrole podľa čl. 3 ods.2, 3 nariadenia urobí komisia záznam na rozhodnutí 

uloženom na obci. 

5) Obec v súlade so zákonom ukladá v rozhodnutí po dohode so žiadateľom náhradnú výsadbu,  

ktorú zabezpečí žiadateľ a doručí na obec doklad o vykonaní náhradnej výsadby. 

 

Čl. 4 

Vývozné dni  
(1) Odvoz vyrúbaných drevín je po splnení povinnosti podľa čl.3 ods.4 nariadenia možný len vo 

vývozné dni, ktoré sa ustanovujú na piatok a sobotu v dobe od 09.00 hodiny do 17.00 hodiny. 
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     (2) V ostatných dňoch v týždni je možné vývoz uskutočniť vo výnimočných a odôvodnených 

prípadoch na základe písomného povolenia starostu obce (viď príloha č. 3). 

 

Čl. 5 

Sankcie 

Za nesplnenie, alebo porušenie povinností ustanovených v tomto všeobecne záväznom nariadení 

bude neodkladne táto skutočnosť odstúpená obcou na ďalšie konanie príslušnému správnemu 

orgánu na úseku ochrany prírody a životného prostredia.  

 

Čl. 8 

Štátny dozor 

(1) Obec môže vykonávať (podľa § 71 zákona) vo veciach, v ktorých rozhoduje, štátny dozor nad 

dodržiavaním ustanovením zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 

vykonávanie, ako aj nad dodržiavaním ňou vydaných rozhodnutí. Kontrolu dodržiavania tohto 

VZN vykonáva: 

a) starosta obce 

b) zamestnanci obecného úradu 

c) poslanci obecného zastupiteľstva 

 

Čl. 9 

Spoločné ustanovenia 

1) Žiadateľ pri vykonávaní výrubu drevín a pri odvoze drevnej hmoty musí sa kedykoľvek 

preukázať právoplatným rozhodnutím. 

2) Komisia sa musí pri plnení oprávnení podľa tohto nariadenia preukázať splnomocnením, 

podpísaným starostom obce. 

3) Kde sa v tomto nariadení používa výraz komisia, rozumie sa tým aj jednotlivý člen komisie. 

4) Obec pri vydávaní rozhodnutia vždy poučí žiadateľa o povinnostiach ustanovených týmto 

nariadením, o čom sa vyhotoví záznam. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto nariadením nie sú dotknuté iné povinnosti účastníkov podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov a vyplývajúcich z podmienok výrubu určených v rozhodnutí. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v 

Hladovke, číslo 06/15 OZ dňa 9.2.2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli obce. 

  

 

 

 

Marián Brnušák 

 starosta obce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 10.02.2015 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 26.02.2015 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vstúpilo do platnosti a účinnosti dňa: 27.02.2015 


